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Rozdziañ 1.

Rozdziañ 1.
SEVIN

Jej ciepïy oddech ïaskotaï mnie w ucho.
— Sevin, bÚdÚ potrzebowaÊ pary silnych rÈk, ĝeby przygotowaÊ
hall na Ăniadanie po mszy.
Byï to kod oznaczajÈcy coĂ zupeïnie innego. Oboje wiedzieliĂmy,
ĝe moje silne rÚce bÚdÈ robiÊ wiele wiÚcej, niĝ tylko ustawiaÊ krzesïa
i stoïy. Zdumiewaïo mnie, ĝe chyba nikt inny o tym nie wiedziaï.
W kaĝdÈ niedzielÚ o tej samej porze, jakieĂ czterdzieĂci minut przed
koñcem naboĝeñstwa, podchodziïa do mojej ïawki. WychodziliĂmy
razem, a mimo to raczej nikt siÚ nie zorientowaï, co tak naprawdÚ
ma miejsce.
Promienie sïoñca przenikajÈce przez kolorowe szybki witraĝy
tañczyïy wokóï jej upiÚtych blond wïosów. Candace skinÚïa na mnie
palcem, ĝebym poszedï za niÈ do budynku przylegajÈcego do koĂcioïa.
Kiedy szedïem wzdïuĝ nawy, děwiÚki mszy powoli cichïy. Stwardniaïem na sam widok jej tyïka koïyszÈcego siÚ pod staromodnÈ oïówkowÈ
spódnicÈ. NiewÈtpliwie zmierzaïem wprost do piekïa.
Gdyby oni tylko wiedzieli.
Kiedy weszliĂmy do hallu, uderzyï mnie zapach parzonej kawy.
MinÚliĂmy przygotowany juĝ stolik z wypiekami. Drzwi do komórki
zaskrzypiaïy, kiedy je otwieraïa, a mój kutas zadrĝaï z niecierpliwoĂci.
PrzycisnÈïem siÚ do niej w ciemnoĂci, drzwi zamknÚïy siÚ za
nami.
Candace pociÈgnÚïa za sznurek i wïÈczyïa maïa lampkÚ pod sufitem. UĂmiechnÚïa siÚ i nie tracÈc czasu, przystÈpiïa do rozpinania
mojej koszuli.
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— Hej, co ty wyprawiasz? Ja tu mam na sobie najlepsze ubranie,
a ty je ot tak gnieciesz — draĝniïem siÚ z niÈ, jednoczeĂnie rozpinajÈc
spinkÚ przytrzymujÈcÈ jej wïosy. Loki seksownie rozsypaïy siÚ jej na
ramiona.
— Twoje najlepsze ubranie to brak ubrania, kotku. Tym razem
nie gasimy Ăwiatïa. MuszÚ widzieÊ twoje ciaïo, Sevin. Czekaïam na to
caïy tydzieñ. Boĝe, ale siÚ stÚskniïam. Siedem dni to za dïugo. —
ZdjÚïa mi z ramion koszulÚ i rzuciïa jÈ na podïogÚ. — JesteĂ taki
piÚkny, kotku — wyszeptaïa. — Taki piÚkny.
ZamknÈïem oczy, kiedy pocaïunkami schodziïa coraz niĝej w dóï
mojej klatki piersiowej.
— Caïkiem przyjemnie — wymruczaïem.
Odpowiedziaïa, nie oddalajÈc ust od mojej skóry.
— Nie znoszÚ, jak na ciebie patrzÈ te wszystkie nastolaty w koĂciele. Wszystkie ciÚ pragnÈ, Sevin. A tylko ja ciÚ dostajÚ, tylko ja mogÚ
patrzeÊ, co znajduje siÚ pod tymi wszystkimi ubraniami, tylko ja widzÚ
to ciaïo jak wykute z kamienia… Stworzone do grzechu. Tylko ja,
prawda?
— Tak. OczywiĂcie — skïamaïem. Niektóre z tych dziewczyn
mnie widziaïy.
RozpiÚïa mi spodnie i chwyciïa mojego nabrzmiaïego kutasa, a we
mnie zaczÚïo kieïkowaÊ znajome poczucie winy, które jednak szybko
ucichïo.
Podniosïa bluzkÚ, wyjÚïa kondom zza stanika z czarnej koronki
i rozerwaïa opakowanie zÚbami. PatrzÈc mi w oczy, starannie nasunÚïa na mnie prÈĝkowanÈ gumkÚ. Patrzyïa na mnie, jakbym do niej
naleĝaï. Poczuïem siÚ nieswojo, ale nie na tyle, by przestaÊ.
— OdwróÊ siÚ — powiedziaïem, ĝeby nie musieÊ widzieÊ jej
twarzy.
Oparïa dïonie o ĂcianÚ, jej spódnica osunÚïa siÚ na podïogÚ.
Do momentu, kiedy sapnÚïa, gdy w niÈ wszedïem, jedynym dobiegajÈcym nas děwiÚkiem byïa przytïumiona muzyka organów.
— Cicho — ostrzegïem.
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Kurwa, zwariowaïa, ĝeby tak haïasowaÊ? Nie potrafiïem wyobraziÊ sobie konsekwencji, gdyby ktoĂ nas znalazï.
Z kaĝdym pchniÚciem przypominaïo mi siÚ jednak, czemu wciÈĝ
wracaïem do Candace. W tych krótkich chwilach, które spÚdzaliĂmy
tu razem, mogïem zamknÈÊ oczy i wyobraĝaÊ sobie, ĝe byïa kimĂ innym. KimĂ, kto coĂ znaczyï. Podobaïo mi siÚ udawanie, ĝe pragnÈï
mnie, ĝe kochaï mnie ktoĂ znaczÈcy. W rzeczywistoĂci wykorzystywaïa mnie tak samo jak ja jÈ. Ale dla kogoĂ, kto dorastaï bez krzty
czuïoĂci, seks byï namiastkÈ miïoĂci, namiastkÈ wiÚzi z innÈ osobÈ.
W odróĝnieniu od prawdziwej miïoĂci, która zwykle koñczyïa siÚ bólem, w tej sytuacji nikomu nie musiaïa staÊ siÚ krzywda. Po wyjĂciu
stÈd zachowywaliĂmy siÚ, jakby to siÚ nigdy nie wydarzyïo.
Drugi powód, czemu wciÈĝ to robiïem, byï prosty: przyjemnoĂÊ.
Byïo coĂ uzaleĝniajÈcego w popeïnianiu zïych uczynków. Na tym wïaĂnie polegaï mój problem. Zïe zachowanie zawsze przyprawiaïo
mnie o euforiÚ, nawet w bardzo mïodym wieku. Moĝna by pomyĂleÊ,
ĝe jako dwudziestolatek bÚdÚ zachowywaï najwyĝsze standardy moralnoĂci wynikajÈce z wychowania pod kloszem. Ale w moim przypadku wszystko obróciïo siÚ przeciwko mnie.
W dzieciñstwie byïem tym dzieciakiem, który zbieraï pieniÈdze
w koĂciele tylko po to, ĝeby zgarnÈÊ z tacy kasÚ na papierosy. Tym
dzieciakiem, który po lekcji o Biblii, gdy temat dotyczyï poĝÈdania,
wracaï do pokoju, ĝeby trzepaÊ konia nad „Playboyem” chowanym
pod ïóĝkiem. Chyba z natury zawsze byïem grzesznikiem. Jednak
schadzki z Candace niewÈtpliwie wyznaczaïy nowe dno.
— Szlag. Sevin, mocniej! — jÚknÚïa.
GdzieĂ w oddali daïo siÚ sïyszeÊ děwiÚk policyjnej syreny. Naparïem na Candace z caïÈ siïÈ, aĝ przycisnÈwszy twarz do Ăciany, wydaïa
znany mi stïumiony krzyk. Wtedy pozwoliïem sobie dojĂÊ.
Niedïugo potem wróciliĂmy do zimnej rzeczywistoĂci. W poĂpiechu wkïadaliĂmy ubrania, ĝeby zdÈĝyÊ do koĂcioïa przed koñcem
mszy. Wkrótce pomieszczenie wypeïni siÚ luděmi szybciej, niĝ ja wypeïniïem Candace.
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ZapiÚïa ostatni guzik, oblizaïa usta i powiedziaïa:
— DziÚkujÚ, mój piÚkny chïopcze. To byïo niesamowite.
Przez coĂ, co jeszcze chwilÚ temu wydawaïo mi siÚ takie przyjemne,
teraz robiïo mi siÚ niedobrze.
NastÚpny kwadrans spÚdziliĂmy na tym, po co tu rzekomo przyszliĂmy, czyli na ustawianiu stoïów i krzeseï.
Zdumiaï mnie zgieïk panujÈcy w koĂciele po naszym powrocie.
Wokóï biegali zdenerwowani ludzie. Zza witraĝy przebijaïy ostre czerwone Ăwiatïa karetek.
W kÈcie pïaczem zanosiïa siÚ moja macocha. Moi przyrodni bracia
próbowali podtrzymywaÊ jej zwiotczaïe ciaïo.
Co siÚ dzieje?
Zobaczyïem grupÚ ratowników pochylajÈcych siÚ nad kimĂ. ZajÚïo
mi chwilÚ, by siÚ zorientowaÊ, ĝe to mój ojciec.
Pastor Thomas podbiegï do mnie, ĝeby zablokowaÊ mi drogÚ.
— Sevin… Synu. Tak mi przykro. Twój ojciec… Upadï w poïowie
mszy. Ratownicy wïaĂnie potwierdzili, ĝe nie mogli go uratowaÊ. Nie
oddycha. Odszedï do Ojca Niebieskiego.
Nie.
Nie.
Nie.
Mój ojciec nie ĝyje?
Surrealistyczne uczucie. W szoku mogïem myĂleÊ tylko o tym,
ĝe w koñcu kaĝdego doganiajÈ jego grzechy. Zïe rzeczy dziejÈ siÚ zïym
ludziom. Tata byï dobrym czïowiekiem. Nie zasïugiwaï na taki los.
Ale ja zasïugiwaïem. Oto moja kara, od dawna zasïuĝona.
Candace staïa nieruchomo, zakrywajÈc dïoñmi usta.
— Tak mi przykro — powtórzyï pastor.
Spojrzaïem mu w oczy, nie mogÈc znaleěÊ sïów. Chciaïem mu
powiedzieÊ, ĝe to nie on mnie powinien ĝaïowaÊ. Ja powinienem ĝaïowaÊ jego. To byïa moja wina. Poniewaĝ gdy umieraï mój ojciec, ja
za ĂcianÈ posuwaïem ĝonÚ pastora.
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